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Na strani Dela, namenjeni kulturi, ste na dan 27. oktobra tega leta objavili 
poročilo s slovesnosti ob 20 obletnici knjižne zbirke Studia humanitatis. Žal je 
že ime očitno prezahtevno za slovenski žurnalizem, saj latinsko srednjespolno 
množino na kulturni strani sklanjate po slovenski ženski ednini oziroma to 
dopušča ali nemara celo zahteva vaš lektor; ne bi se niti čudil, če bi vas tako 
poučili šefi založbe Studia humanitatis, denimo tisti, ki brez elementarnega 
znanja katerekoli antične in sploh grščine urejajo izdaje starogrške filozofije. In 
zbirka SH, ki je nastala pred 20 leti nikakor ni založba SH, ki je nastala 
veliko pozneje in očitno iz ne povsem dezinteresiranih namenov. Neda Pagon je 
posestnica in direktorica te druge, med ustanavljanjem prve je bila fizično in 
spiritualno drugje. 
Ob prebiranju tega poročila, ki je – če ne štejemo spotikanja ob latinščino in 
dekontekstualiziranja moje izjave po telefonu, zaradi česar se zdi, da mi 
sogovorniki ge. Jele Krečič, avtorice poročila, odgovarjajo – sem dobil občutek, 
kakor da bi bral poročilo s svojega pogreba, na katerem se vrli govorci naprezajo, 
da bi povedali, kako dober, priden in pameten sem bil, preden sem postal 
pokojnik, t.j. dokler so se lahko okoriščali z menoj. Kar malo žal mi je bilo, da 
nisem preskusil te ponovitve znamenitega prizora iz Twainovega Toma 
Sawyerja. In to, kar zdaj kot pokojnik počnem, naj bi žalostilo go. Nedo Pagon. 
In zdi se, da je za to gospo pokojnik vsakdo, ki ne visi s kremplji in zobmi na 
funkciji, položaju, koritu ali bančnem računu. Vsekakor bom poskrbel za to, da 
nekateri ne bodo prišli do besede, ko zares pride bridki konec. No, mene to, kar 
počnem veseli, nisem pa prepričan, da bi ga. Pagon zares lahko vedela (četudi bi 
imela na voljo vohunsko službo) in da bi lahko razumela, kaj počnem jaz, pač pa 
je to, kar počne ona na tistih nekaj področjih, kamor ji nese, do zadnje molekule 
razumljivo in za marsikoga ni posebno navdušujoče. Zame npr. ni posebno 
navdušujoče, da skupaj s še dvema ludistoma, od katerih je eden, Jože Vogrinc, 
prepeval večji del morbidne hozane moji odsotnosti na obravnavanem 
prigodnem medijskem festivalu v počastitev njega samega oz. na obletnici oz. 
pogrebščini, s šušmarskimi posegi uniči znanstveno besedilo, ki sem ga prevedel, 
avtor pa se je s konceptualizacijo področja ukvarjal cela desetletja (namenjeno je 
študentom, ki jim je dejanska vsebina po šušmarskem zaljšanju nedostopna),  
menda zato, ker se tako sliši bolj po slovensko in ker se je tako fino pošaliti na 
stroške tistih, ki delajo, in je pri tem mogoče trdno računati na mučno 
nekompetentnost in neažurnost slovenskih sodišč, kadar gre za kršenja avtorskih 
in drugih pravic. Gre za delo Mauricea Halbwachsa, ki naj bi izšlo pri SH, pa je 
v resnici izšlo nekaj drugega.  
Ko je Sobotna priloga Dela (3. septembra 2005) cele tri strani posvetila 
pomembnim Vogrinčevim sporočilom o tem, da gleda britanski BBC (ja, 
kakšnega pa bi še lahko?), da Grims govori ad hominem (naj bi ad bovem ?), da 
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Slavko Splichal skupaj z akademskimi litanijami ne stoji za eno opcijo (naj se 
kar sam reši iz te želatine), Janko Kos pa da je ugleden človek (sapienti sat!), ni 
nam prizanesel niti s svojo osnovnošolsko razlago knjige Sergea Halimija, zlasti 
pa je ves ta prostor namenjen temu, da bi se tehtni respondent izognil 
odgovorom na vprašanja ge. Marije Zidar, kar je videti še posebej učeno, strpno 
in dostojanstveno, mu je ušlo tudi nekaj o pluralizmu in poslušanju drugih 
stališč, kar po mojih izkušnjah ni ravno vsakdanja praksa gospoda, o katerem za 
hipec teče beseda. Seveda dvomim, da bi tako šibka doza normalnosti lahko 
okužila npr. Delovo kulturno rubriko, da bi objavila tisto, na čemer stojijo dela 
in liki gospode, ki je uprizorila jubilej SH. Tudi dolgo bi bilo in zapleteno, kar bi 
najbrž prizadelo Delovega bralca nasploh, če pa že ne bralca, pa upravo in 
doktrino. Zato zgolj repliciram, štorija bo objavljena drugje in ne bom edini 
avtor (gl. Monitor ZSA, št. 1-4, 2005). Tudi v zvezi z objavo replike sem glede 
na izkušnje močno skeptičen: če je Rastko Močnik v vašem časopisu cenzuriran, 
zame po vsem videzu velja prepoved objavljanja. Tole torej pišem zato, da je 
napisano.  
 
Treba je še reči, da je Serge Halimi čisto zaresen, konsekventen in kritičen 
raziskovalec s stališčem, za tukajšnjo »znanost« pravi radikalec, in je enako 
skrajno neprimeren za »prizemljena nadmudrivanja« g. Vogrinca (prva beseda je 
njegova, druga pa paše k njej), kakor je bil že pokojni Pierre Bourdieu: ti ljudje 
so v nasprotju z večno nastajajočo Vogrinčevo medijsko zvezdo ljudje z 
decidiranimi stališči in angažirani v političnih bojih, se pravi, nikakor ne v 
strankah, so, skratka, intelektualci, in so za zelo veliko kategorij pretežki za 
persono Vogrinčevega kalibra.   
Jožetu Vogrincu se je interes za zbirko SH, ki ga je pred leti izgubil (domnevam, 
da so bila besedila prezahtevna in predolga, saj se je ogreval za digeste), 
nenadoma povrnil, bržkone ob pomisli, da bi na njegovo »uredniško« mesto 
utegnil priti kdo z interesom. Taka bojazen je kajpada odveč, dokler ima škarje 
in toaletni papir v rokah ga. Pagon. Seveda pa bi rad, da Jože Vogrinc malce 
našteje npr. »ključne knjige strukturalističnega preloma«, izšle pri SH; o tem, 
kako naj bi po njegovem »vzpostavljali slovensko znanstveno besedišče in tako 
usposabljali slovenščino, da je sodobnejši in bolj prefinjen jezik, kakor bi bila 
brez tega«, pa je že dovolj povedala epizoda s Halbwachsom (Sicer pa, ali je 
mogoče biti sodobnejši od sodobnega? Če si lahko bolj papeški od papeža 
nemara? Ali ni sodobno vse, kar se znajde skupaj v neki dobi? Ah, najbrž gre za 
usposabljanje slovenščine. Pa je Jože Vogrinc in kdo od njemu bližnjih kdaj 
pomislil, da bi se sam najprej usposobil za slovenščino oz. sploh za kak jezik?). 
Prav tako ni posebno navdušujoče, če vam založba brez obvestila, ne meneč se 
ne za materialne ne za moralne avtorske pravice ponatisne prevod, za katerega s 
to založbo niste sklenili prav nobene pogodbe. Ko poskušate zadevo razčistiti, 
dobite namesto odgovora neko spakljivo arogantno tvezenje, ki temelji zgolj na 
poniglavem skrivaštvu in oportunizmu okolja, ki ne mara, da kdo opazi 
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mahinacije, ker je tako zaznavanje »radikalno« in »nestrpno«, skratka eksces,  in 
pa na inerciji ali celo navideznosti lokalnih institucij.  
Najbrž bi bilo patetično mizansceno s te obletnice najprimerneje imenovati 
manifest hipokrizije. In še ta ni zrasel na zeljniku nastopajočih, temveč je le 
odgovor, reakcija na besedilo, ki sem ga poslal nekaterim nekdanjim članom 
programske skupine in v njem povedal razloge, zaradi katerih se čaščenja Nede 
Pagon in njenih prijateljev ne mislim udeležiti, kajpada vedoč, da ga bo vsaj 
eden izmed njih dostavil pravim naslovnikom. Ta dopis prilagam. Bolje za javno 
moralo in manj nečedno bi bilo, če bi to samočaščenje opravili kar med seboj, v 
enaki topli intimi kakor sicer, ko, denimo, pleteničijo o tem, kaj zdaj počnem. 
 
V Ljubljani, 12. novembra 2005 
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